
1

Fijne zomervakantie 

‘t WoonAnkertje

Uw thuis in Temse

03

04

05 

06

07

Editie 3 / juni 2016 

PROJECT 
DOORNWIJK

WEDSTRIJD
MOOIE TUINTJES

ROMMELMARKT 
SOMPERSHOEKWIJK

DOMICILIEFRAUDE

BRANDPREVENTIE

Woonanker_magazine_juni2016_v5.indd   1 31/05/16   09:03



3

De zomer staat voor de deur en daar willen we met 
z'n allen van genieten. Dit betekent niet dat we het 
bij WoonAnker rustig aan gaan doen. De voorbije 
maanden hebben we voorbereidingen getroffen 
om leven in de brouwerij te krijgen met een druk 
programma als gevolg. 

In mei hadden we onze rommelmarkt in 
de Sompershoekwijk. Begin juni was er de 
huurdersnamiddag in de Oeverstraat. We gaan in 
september in de Bettehemstraat in Tielrode buurten 
ter gelegenheid van de in gebruik name van de 
nieuwe woongelegenheden.
Wij gaan naar onze huurders toe en hopen dat jullie 
dit fijn vinden en massaal participeren aan onze 
organisaties.

Ondertussen zijn we weer druk aan het bouwen. 
Zoals hierboven al gezegd zullen we zeven 
appartementen opleveren in de Bettehemstraat in 
Tielrode.
In de Doornwijk in Temse zijn we in de Suske en 
Wiskelaan en de Fretaloplaan respectievelijk vijf tien 
huurappartementen en vijf koopwoningen aan het 
bouwen. De werken gingen van start op 9 mei.

In Steendorp zullen we na de zomer starten 
in de Europalaan met de bouw van tien 
huurwoongelegenheden.
De plannen van de bejaardenwoningen en 
assistentiewoningen in het project “De Brabander” 
worden op dit moment voltooid.
Wij hebben deze zomer ook heel wat schilderwerken 
voorzien, zodat alles er opnieuw fris zal bij staan.

Als het zomert bij WoonAnker dan hopen wij dat 
jullie massaal werk maken van mooie terrassen en 
bloembakken op het balkon. Ook de tuinen mogen 
opgefrist worden. We zullen de fraaiste belonen. 
Doen!

HET ZOMERT BIJ WOONANKER!
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Koen De Clercq 
Voorzitter      

Etienne AudenaertDirecteur     

Woonanker_magazine_juni2016_v5.indd   2 31/05/16   09:04



3

Huurappartementen

In de nieuwe wijk, de Doornwijk, is WoonAnker vorige maand gestart 
met de bouw van 15 sociale huurappartementen. Als alles vlot verloopt, 
is deze appartementsblok klaar tegen oktober 2017.

Het gebouw bestaat uit dertien appartementen met twee slaapkamers 
en twee appartementen met één slaapkamer. Alle hebben een 
carport en zijn voorzien van zonnepanelen. Verder is er een lif t, een 
gemeenschappelijke vuilnisberging en fietsenberging. Elk appartement 
heeft zijn eigen terrasje en er is een gemeenschappelijke tuin. 

PROJECT DOORNWIJK
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gemeenschappelijke vuilnisberging en fietsenberging. Elk appartement 

Huren

Kopen

Koopwoningen 

Voor de eerste maal sinds de jaren ’80 biedt WoonAnker sociale koopwoningen 
aan. Om een sociale koopwoning te kunnen kopen, moet u zich eerst 
inschrijven. Hiervoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen (inkomens- 
en eigendomsvoorwaarden). Aan de kopers wordt ook een bewoningsplicht 
opgelegd gedurende een periode van twintig jaar.

In de Doornwijk bouwt WoonAnker 5 koopwoningen. Ook deze werken zijn 
vorige maand gestart. De woningen hebben elk drie slaapkamers. Verder 
is er een tuintje en carport per woning. In gunstige omstandigheden zijn de 
woningen klaar in maart 2017. 

Interesse in één van deze projecten? Neem snel contact op!

Mail sturen? Marjolijn@woonanker.be

Bellen? 03 710 59 94
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In juni vorig jaar werd voor de eerste maal door 
WoonAnker een rommelmarkt georganiseerd in de 
Sompershoekwijk. Dit gebeurde in samenwerking 
met een groep enthousiaste bewoners. De 
rommelmarkt was al meteen een groot succes. Er 
werd dan ook niet lang getwijfeld om een tweede 
editie te organiseren.

Deze tweede rommelmarkt ging door op zaterdag 
21 mei. Dit jaar mochten buiten de bewoners van 
de Sompershoekwijk ook externen deelnemen. Dit 
zorgde voor meer kraampjes als vorig jaar. In alle 
straten van de wijk (Eduard de Sutterlaan, Florent 
Beeckxlaan, Karel van Hoeylandtlaan, Hendrik 
Heymanlaan, Kardinaal Cardijnlaan, Welvaartlaan) 
waren kraampjes te vinden. De weergoden waren 
ons dit jaar alweer goed gezind. Zowel deelnemers 
als bezoekers genoten met volle teugen van deze 
zomerse dag. 

Net als vorig jaar werden in het centrum van de wijk 
nog verschillende nevenactiviteiten georganiseerd. 
De hobbyclub en de Marokkaanse vrouwengroep, 
die wekelijks gebruik maken van het wijklokaal, 
toonden hun verschillende zelfgemaakte creaties 
en zorgden voor lekkere Marokkaanse thee. Op het 
graspleintje ernaast was voor de allerkleinsten een 
leuk springkasteel voorzien. Nieuw dit jaar was de 
kindergrime waarbij kinderen omgetoverd werden tot 
stoere tijgers of griezelige heksen. Verder zorgde LETS 
Temse voor enkele lekkere desserts. 

Daarnaast was er ook een hamburgerkraam, een 
BBQ en grill wagen en een ijswagen. Dit alles kon 
weggespoeld worden met een drankje op het 
gezellige terras. Op deze centrale ontmoetingsplaats 
kon iedereen uitblazen na een dagje rommelmarkten. 

ROMMELMARKT SOMPERSHOEKWIJK 
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WoonAnker tracht sinds januari 2015 op 
vlak van alternatieve energie zijn steentje 
bij te dragen door de plaatsing van 
zonnepanelen op verschillende locaties. 
Op basis van het jaargebruik voor de 
gemeenschappelijk delen werden de 
bestaande projecten met een verbruik 
boven de 3 000 kwh en een zuid/zuid-
west oriëntatie weerhouden. Hierdoor 
werden er op vier locaties en het 
kantoor van WoonAnker zonnepanelen 
geplaatst met een vermogen van 
37.505 kwh. Gemiddeld werd er het 

voorbije jaar een rendement gemeten 
van 95 % wat resulteerde in een CO2 
vermindering van 12.161,04 kg. 

Om te voldoen aan de huidige energie-
prestatienormen worden nieuwbouw-
projecten voorzien van zonnepanelen 
voor het gemeenschappelijk verbruik. 
WoonAnker gaat, indien mogelijk, nog 
een stap verder en voorziet een basis 
voor het individueel verbruik van onge-
veer 1.300 kwh per wooneenheid. Deze 
investering wordt volledig gedragen 

door WoonAnker en dit doet de energie-
factuur van de bewoners met ongeveer 
50% doet dalen. Al deze inspanningen 
hebben een positieve invloed op het 
milieu. 

Deze maatregelen sluiten aan bij de 
reeds jarenlang geleverde inspanningen 
om al onze woongelegenheden steeds 
beter te isoleren door het plaatsen 
van zolderisolatie, injecteren van 
spouwmuren en het plaatsen van super 
isolerend glas.



GROENE STROOM 

MOOIE TUINTJES 

Zoals aangekondigd in het vorige nummer organiseren we 
voor de eerste maal een wedstrijd voor de mooiste tuin. 
Iedereen met een leuk terrasje of fraaie voor- of achtertuin 
kan deelnemen. De winnaar van deze wedstrijd wint een 
bon van een tuincentrum van 100 euro. 

Graag deelnemen? 

Stuur dan een mailtje naar Marjolijn@woonanker.be of bel 
naar 03 710 59 94. 

Wij komen in augustus een paar foto’s trekken van je tuin 
of terras en luisteren graag naar jouw verhaal. De winnaar 
wordt in het volgende WoonAnkertje bekend gemaakt. 
Inschrijven kan tot en met 31 juli 2016!

de mooiste tuin 2016
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DOMICILIEFRAUDE

Minister Homans, bevoegd voor Wonen, wil de strijd tegen 
domiciliefraude opdrijven. Wat betekent dit nu voor de sociale 
huisvesting?
 
De huurprijs wordt berekend op basis van het inkomen van 
de inwonende personen. Verder is een huurder verplicht om 
bij het huren van een sociale woongelegenheid daar effectief 
te wonen. Het is dan ook belangrijk dat een huurder steeds 
meldt wanneer de gezins- of inkomenssituatie wijzigt. 

De voorbije jaren heeft WoonAnker reeds verschillende  
malen met succes deze fraude bestreden. Huurders hebben 
de huuropzeg gekregen wegens niet-bewoning of de huur-
prijzen werden herberekend na vaststelling dat personen  
inwoonden zonder dit te melden.

Voor de strijd tegen de sociale fraude kan WoonAnker nu 
ook beroep doen op de Afdeling Toezicht van de Vlaamse 
Overheid. De Toezichthouders hebben politionele bevoegdheid 

De twee belangrijkste vormen van domiciliefraude:
• Niet alle personen die in de woning of het appartement 

verblijven zijn gekend bij WoonAnker waardoor de 
huurprijs te laag is omdat deze niet berekend is op 
alle inkomens.

• De woning of het appartement zijn niet bewoond om-
dat de woongelegenheid enkel aangehouden wordt 
in functie van het krijgen van een vervangings inkomen 
(leefloon, werkloosheidsuitkering, ziekte – of invalidi-
teitsuitkering).

en kunnen op basis van buurtonderzoek, vaststellingen 
en ondervragingen nagaan of er effectief sprake is van 
domiciliefraude. In dat geval kunt u naast de verbreking van 
uw huurovereenkomst ook strafrechterlijk vervolgd worden met 
bijkomende administratieve boetes en zelfs gevangenisstraf 
als gevolg.

WoonAnker wil de strijd tegen deze domiciliefraude opvoeren. 
Iedereen betaalt dan een eerlijke huurprijs in functie van 
het totale gezinsinkomen. Er blijven zo geen woningen of 
appartementen “leeg” staan omdat ze niet bewoond worden, 
terwijl er honderden kandidaat-huurders op de wachtlijst 
staan. 

Wij doen dan ook een oproep aan onze huurders om deze 
domiciliefraude tegen te gaan:
• Wil u uw “illegale” woonsituatie rechtzetten en melden dat 

er iemand bij u inwoont?
• Wil u uw sociale woongelegenheid opzeggen omdat u er 

echt niet woont?
• Bent u van mening dat anderen misbruik maken van hun 

sociale woongelegenheid?

Mail dit dan door naar info@woonanker.be of contacteer 
Eva Reynaert op 03 710 59 91.
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BRANDPREVENTIE 

Twee maanden geleden vatte 
de garage van een woning in 
de Sompershoekwijk vuur. De 
brandweer had de brand snel 
onder controle. De oorzaak van de 
brand was een grillplaat die per 
ongeluk was aangezet. 

We zien vaak bij onze huurders 
dat de garage wordt gebruikt als 
tweede kookruimte. Het risico 
dat er iets misloopt is groot. De 
elektriciteit is hier niet op voorzien 
en je bent niet de hele tijd in de 
garage aanwezig om alles in het 
oog te houden. Wij vragen dan 
ook dat de kookruimte beperkt 
blijf t tot de keuken en dat er dus 
geen klus-keukens geïnstalleerd 
worden in de garage.

Brandgevaar is wel degelijk 
iets om rekening met te hou
den. Jaarlijks zijn er in Vlaan
deren vele branden die niet 
alleen zorgen voor materiële  
schade, maar ook levens  
in gevaar brengen. Vandaar 
enkele tips omtrent brand
preventie. 

Woonkamer 
Sluit niet te veel toestellen aan 
op eenzelfde stopcontact of 
stroomkring.

Keuken 

Woningbranden beginnen 
mee stal in de keuken. De 
meest voorkomende oorzaak 
is de bekende ‘vlam in de pan’. 
Dit ontstaat doordat olie of vet 
in de pan oververhit raakt. Blus 
een brandende pan vet nooit 
met water. Hierdoor ontstaat 
een steekvlam. Gebruik eerder 
een passend deksel of een 
natte doek. 
Wees voorzichtig met een 
warme friteuse. Vat de friteuse 
toch vuur, dek haar dan af met 
het deksel, een vochtige doek 
of een blusdeken. Wacht tot ze 
helemaal afgekoeld is. 
Gebruik de microgolfoven uit-
sluitend voor het bereiden 
of verwarmen van voedsel 
of drank. Het verwarmen of  
drogen van ander materiaal dan 
voedsel levert brandgevaar op.  

Maak regelmatig de vetfilter 
van de dampkap schoon en/
of vervang hem. Op die manier 
voorkom je ophoping van 
vetten die gemakkelijk kunnen 
ontvlammen. 

Badkamer
Droogkasten staan met stip op 
de eerste plaats van elektrische 
apparaten die brand kunnen 
veroorzaken. Dat komt omdat 
hete lucht en stof een perfecte 
combinatie zijn voor het 
ontstaan van brand. Maak dus 
de filter van de droogkast na 
iedere wasbeurt stofvrij. 
Bijverwarming met kolen, pe-
troleum of gas is niet toegela-
ten.
Zorg voor voldoende verluch-
ting. 

Slaapkamer
Roken in de sofa of in bed is 
een belangrijke doodsoorzaak 
bij brand. De kans dat je in 
slaap valt met een brandende 
sigaret is erg groot. Rook dus 
nooit in bed of wanneer je je 
even neerlegt op de sofa. 
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OPROEP

Met de vakantiemaanden in het vooruitzicht wensen wij enkele praktische tips mee te geven 
zodat iedere huurder kan genieten van deugddoende zomermaanden. 

WoonAnker
Mariadal 1
9140 Temse

T: 03 771 10 33
F: 03 771 00 36

E: info@woonanker. be

Openingsuren:
Elke werkdag van 9u tot 12u

Avondzitting op maandag van 16u tot 17u
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Uw thuis in Temse

• Vanaf juli worden de grijze huisvuilzakken wekelijks 
opgehaald. Zet tijdig uw huisvuilzak buiten zodat ze geen 
geurhinder veroorzaken en ongedierte aantrekken.

• Huurders met huisdieren, gelieve er voor 
te zorgen dat uw huisdier uw tuin niet kan 
verlaten om bij de buren zijn behoefte te 
doen. Laat niet toe dat uw hond de buurt 
wakker houdt door onophoudelijk te blaffen. 

• Kinderen moeten spelen! Wij vragen wel om 
de buurtbewoners niet te storen. Er zijn veel 
leuke zomerkampen of speelpleinwerkingen waar uw kind 
zich volledig kan uitleven. 

• Garagepoorten dienen niet 
om tegen te voetballen. Dit 
maakt veel lawaai en kan 
schade veroorzaken. 

• Muziek maak je voor jezelf en 
niet voor de anderen. 

• Tevens willen wij nogmaals vragen om zowel de voor- 
als achtertuin als uw terras goed te onderhouden. Een 
verzorgde tuin/terras is aangenaam voor u zelf én voor de 
anderen. 
Tip: neem deel aan onze wedstrijd ‘mooie tuintjes’! 

Wij danken u bij voorbaat voor de medewerking en wensen iedereen een fijne zomer toe! 
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